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Teksti: 
Maaret StepanoffSivujen tekijät Monen mangakan tuotanto on sen verran laajaa, että sitä sopii 

käsitellä kokonaisuutena. Mitä teokset kertovat tekijöistään?

Nuori Satoshi Mizukami alkoi lähetel-
lä mangojaan julkaisijoille vuosituhannen 

alussa. Yliopistokin vaihtui heikon läsnäolon takia 
mangaopintoihin. Vuonna 2001 pidetyn tulokas-
kilpailun kautta koulua varten tehdyt lyhyttari-
nat löysivät tiensä Shonen Gahosha -kustantajan 
Young King Ours -seinenlehteen. 

Aluksi lyhyttarinoiden kuukausittainen piirto-
tahti tuntui Mizukamista läkähdyttävältä, mutta 
ensimmäisten mangakavuosien jälkeen hän on 

piirtänyt säännönmukaisesti muutamaa pitkää 
sarjaa kerralla. Hän on kokeillut välillä siipiään 
muissakin seinen- ja shounenlehdissä, mutta on 
aina palannut Young King Oursiin.

Väläyksiä
Mizukami huomasi jo varhain, että aloittelevalle 
mangakalle on helpompi keskittyä lyhyttarinoi-
hin kuin pitkiin narratiiveihin, sillä lyhärien ide-
an ja maailman ei tarvitse ulottua muutaman si-

vun tarinaa pitemmälle. Hänen lyhyttarinoitaan 
on koottu neliosaiseen Mizukami Satoshi Tan-
penshuu -kokoelmaan. 

Alkupään lyhärit ovat vielä karua katsottavaa 
– viiva on suttuista ja perspektiivit ja muodot 
hapuilevat. Lyhäreitä kantavat kuitenkin mielen-
kiintoiset ideat. Esimerkiksi Geko Gekossa opis-
kelijatytön poikaystävä on muuttunut puhuvak-
si jättisammakoksi, mikä häiritsee parisuhdetta. 
Reading Timessa taas päähenkilö kurkkii junas-
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sa fantasiakirjaa lukevan naisen olan yli, ja tarina 
kertoo vuorotellen päähenkilön arjesta ja kirjan 
fantasiataisteluista.

Varhaisten lyhärien lukemisesta tekee mie-
lenkiintoista erityisesti se, että Mizukami kertoo 
niiden tekemisestä vuonna 2013 alkaneessa es-
seemangassaan My Road to Mangaka (Ore no 
manga michi). Samalla Mizukami kertoo yleisesti 
uransa alkuvaiheista.

Liian lyhyet sarjat
Yhden tai kahden pokkarin pituus tuntuu ole-
van Mizukamin heikko kohta. Hän on hyvä kek-
simään tiiviitä lyhäri-ideoita, mutta jatkuvamman 
kerronnan osalta hän tuntuu tarvitsevan pokkaria 
tai paria enemmän tilaa tarinan ja hahmokaari-
en kehittelyyn.

Episodirakenteiset sarjat Sanjin sadou (2002–
2004) ja Angel onayami soudanjo (2004–2006) 
tuntuvatkin yksittäisten lyhäri-ideoiden pitkityk-
seltä. Ero sarjojen visuaalisessa ulosannissa on 
huomattava, sillä Sanjin Sadoun taide on vielä 
sotkuista, Angel onayami soudanjon taide taas 
on jo ammattimaisemman näköistä. Sen piir-
toviiva on siistimpää, ja kynäsuttujen sijaan se 
hyödyntää rastereita varjojen, taustojen ja teks-
tuurien luomiseen.

Jatkuvajuoniset yksipokkariset Psycho Staff 
(2006–2007) ja The Nihonmatsu Siblings and 
the Adventure of Wooden Valley (Nihonmatsu 
Kyoudai to mokuzou keikoku no bouken, 2017) 
taas eivät ehdi rakentaa keskushahmosuhteitaan 
kovin mieleenpainuviksi. Ne myös muistuttavat 
asetelmaltaan turhan paljon Mizukamin pidem-
piä tarinoita, eivätkä pääse erottautumaan omi-
na teoksinaan.

Maailma kaipaa pelastusta
Mizukamin ensimmäinen pitkä sarja, 2005–2010 
ilmestynyt kymmenpokkarinen Lucifer and the 
Biscuit Hammer (Anime 1/2015), on hänen hah-
mokirjoituksellisesti terävin teoksensa. Sarjassa 
legendaariset 12 petoritaria pyrkivät Anima-prin-
sessansa johdolla estämään Animus-velhoa tu-
hoamasta Maapalloa hirvittävällä keksivasaralla.

Tarinan todellinen voima löytyy kuitenkin vä-
lillä sydämellisistä ja toisinaan epäluuloisista hah-
mosuhteista sekä petoritarikaartin jäsenien kas-
vamisesta ihmisinä. Hahmokuvauksen oivaltava 
arkisuus ja inhimillisyys tekevät sarjasta paljon 
lähestyttävämmän kuin sen suureellisen höpsöt 
puitteet antaisivat odottaa.

2012–2016 julkaistu kuusipokkarinen Spirit 
Circle (Anime 2/2015) taas on konseptiltaan ja 
rakenteeltaan herkullisen erikoinen. Päähenkilö-
poika joutuu kokemaan uudestaan edelliset seit-
semän elämäänsä, jotka ovat päättyneet tavalla 
tai toisella ikävästi. Kukin edellisistä elämistä on 
kuin oma pieni tarinansa, mutta samalla jokainen 
niistä rakentaa suurempaa tarinaa uudelleensynty-
mien läpi jatkuneen vihanpidon katkaisemisesta.

Mizukamin yookai-teemainen tappelueepos 

Sengoku Youko pyöri vuosina 2006–2016 ja pai-
sui 17-pokkariseksi. Sarjan haparoiva alku vaatii 
lukijalta runsaasti kärsivällisyyttä, joka onneksi 
palkitaan pitkäjänteisesti rakentuvien hahmokaa-
rien muodossa.

Jotain omaa ja aitoa
Mizukami tekee hyvin omantyylistään mangaa 
niin sisällöllisesti kuin visuaalisestikin. Hänen piir-
rosjälkensä on rosoista ja yksinkertaistettua, mut-
ta samalla hahmojen ruumiinkieli on ilmeikäs-
tä ja eläväistä. Hän myös käyttää piirtojälken-
sä muuntelua hahmokuvauksen keinona: viiva 
muuttuu välillä luonnosmaiseksi ja sotkuiseksi 
korostamaan hahmojen suuria vihan tai järky-
tyksen kokemuksia.

Sisällöllisesti taas Mizukami käyttää toistuvasti 
samoja konsepteja eri tarinoissaan. Esimerkiksi 
heterokromiset keijusilmäkaksoset ja suutele-
malla muotoaan muuttava sisarushenkinen pa-
ri toistuvat eri teoksissa erilaisissa yhteyksissä.

Henkilökohtainen kasvaminen ja sen kaut-
ta negatiivisuuden kierteestä irtautuminen ovat 
tärkeä osa Mizukamin hahmotyöskentelyä. Bis-
cuit Hammerin maailmaan kyllästynyt päähenkilö 
Yuuhi alkaa sarjan edetessä nähdä yhä enemmän 
elämän valoisempia puolia tutustuessaan uusiin 
ihmisiin. Sengoku Youkon Shinsuken taas on kul-
jettava karu tie optimistisesta muka-samuraista 
ensin katkeroituneeksi kostajaksi, sitten alkoho-
lisoituneeksi kurpaksi ja lopulta lempeäksi hen-
kimaailman ymmärtäjäksi.

Myös fyysinen kasvaminen on kiinteä osa Mi-
zukamin hahmokuvausta. Hänen hahmojensa 
tarinat harvemmin päättyvät siellä, mistä ne al-

kavat. Vanheneminen ja elämänvaiheiden muut-
tuminen kuuluvat asiaan. Vastaavasti Mizukamin 
pitempien tarinoiden laajoissa hahmokaarteissa 
pääsevät loistamaan kaikenlaiset henkilöt perus-
koulutytöistä eläkeläispappoihin.

Mizukamin suuri vahvuus tarinankertojana on-
kin yhteyksien luominen hyvin erilaisten hahmojen 
välille. Hänen kynänsä jäljiltä etenkin vähän ristirii-
taiset ystävyys- ja luottamussuhteet muotoutuvat 
aidon ja merkityksellisen tuntuisiksi. Hänen hah-
monsa eivät yleensä koe pelkkiä positiivisia tai 
negatiivisia tunteita toisiaan kohtaan. Sen sijaan 
hahmot kamppailevat jatkuvasti luottamuksen ja 
epäilyksen, rakkauden ja katkeruuden tai muiden 
vaikeasti yhteen sovitettavien tunneparien välillä.

Koston kierre
Kesällä 2018 esitetty animesarja Planet With oli 
uusi aluevaltaus Mizukamille, joka toimi sarjan 
käsikirjoittajana, hahmosuunnittelijana ja kon-
septinluojana. Hän on myös piirtänyt mangaver-
siota keväästä lähtien.

Sarjassa Sooya-poika on pelastunut sotaisaa 
Sirius-planeettaansa kohtaavalta karmiselta tu-
holta ja päätynyt Maapallolle. Siellä hän saa mah-
dollisuuden kostaa lohikäärmeelle, joka tuhosi 
Siriuksen. Samalla pitäisi puolustaa Maata ga-
laktiselta rauhanorganisaatiolta, joka pyrkii lak-
kauttamaan maakalaisten mahdollisesti tuhoi-
san aggressiivisen kehityksen vaivuttamalla nämä 
onnihorrokseen.

Sarja sisältää paljon mielenkiintoisia element-
tejä ja on hyvin tunnistettavasti juuri Mizukamin 
projekti. Siinä on esimerkiksi suuri ja monipuoli-
sen sympaattinen hahmokaarti, jonka osapuolten 
lojaliteetit siirtyilevät moneen suuntaan sarjan ai-
kana. Sääli kyllä anime jää lupaavista lähtökohdis-
taan huolimatta puuduttavan kiirehdityksi koko-
naisuudeksi. Tapahtumia on ahdettu 12 jaksoon 
niin paljon, ettei hahmoille jää tohinassa juuri 
aikaa elää ja kasvaa.

Vaikka anime ei vakuuttanut, saattaa Planet 
Within tarina saada vielä syvennystä yhä kesken 
olevan mangan muodossa. Mizukami on toistai-
seksi parhaillaan mangantekijänä, ja hänen kek-
seliäästi arkisia tuntemuksia ja elämää suurem-
paa taistelua yhdistävällä tyylillään on varmasti 
vielä paljon annettavaa. 
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”Kesällä 2018 esitetty 
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oli uusi aluevaltaus 
Mizukamille, joka toimi 
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